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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.4.2018 A8-0112/1 

Tarkistus  1 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva 

rakenne vuoden 2020 jälkeen 

2017/2280(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. korostaa, että tästä eteenpäin 

unioni voi tällä välineellä rahoittaa 

koulutustoimia ja ei-tappavien 

tarvikkeiden (kuten atk-järjestelmien, 

sairaaloiden jne.) toimituksia kolmansien 

maiden asevoimille, jotta voidaan vastata 

kiireellisiin sekä lyhyen ja keskipitkän 

aikavälin tarpeisiin pyrittäessä 

saavuttamaan kestävän kehityksen 

tavoitteet; 

88. katsoo, että IcSP:stä vuoden 2020 

jälkeen annettavaan asetukseen ei pitäisi 

sisällyttää kumppanimaiden turvallisuutta 

ja kehitystä tukevien valmiuksien 

kehittämistä koskevaa sotilaallista 

komponenttia, sillä tämä heikentäisi 

poliittisesti unionin ainoaa siviilialan 

konfliktinestoon tarkoitettua välinettä; 

muistuttaa myös, että rahoituksen 

myöntäminen turvallisuutta ja kehitystä 

tukevien valmiuksien kehittämiseen 

nykyisestä IcSP:stä on vastoin sekä 

SEUT:n 209 artiklaa, asiaa koskevaa 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 

että SEU:n 41 artiklan 2 kohdassa 

vahvistettuja sotilasmenoja koskevia 

rajoituksia; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Tarkistus  2 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva 

rakenne vuoden 2020 jälkeen 

2017/2280(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  88 a. kehottaa komissiota ja EUH:ta 

säilyttämään yhteisen eriytetyn välineen 

siviilialan konfliktinestoa ja nopeaa 

siviilialan kriisinhallintaa varten 

pitämällä IcSP:n erillisenä välineenä 

vuoden 2020 jälkeen; korostaa, että 

IcSP:n säilyttäminen on keskeisen 

tärkeää unionin uskottavuuden kannalta, 

erityisesti mitä tulee sen sitoutumiseen 

rauhaan ja turvallisuuteen; kehottaa 

komissiota ja EUH:ta ottamaan 

huomioon kasvavan tarpeen siviilialan 

konfliktinestoon Euroopan naapurustossa 

ja kolminkertaistamaan siihen 

käytettävissä olevat määrärahat erityisesti 

rahoittamalla aloitteita sovittelun, 

vuoropuhelun ja sovinnon alalla; 

korostaa, että määrärahoja ei saisi lisätä 

muiden alueiden siviilialan 

konfliktineston ja rauhanrakentamisen 

kustannuksella; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Tarkistus  3 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva 

rakenne vuoden 2020 jälkeen 

2017/2280(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

121 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

121. arvostaa unionin sitoutumista 

esimerkiksi ihmisoikeuksiin, demokratiaan 

ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja 

arvostaa myös nykyisten välineiden 

erilaisia tavoitteita ja päämääriä sekä 

näiden välineiden poliittista ja strategista 

arvoa; korostaa, että uudistus ei saisi 

vesittää minkään välineen poliittisia 

tavoitteita; ymmärtää ENI:n, IPA II:n ja 

EIDHR:n tavoitteisiin ja toteuttamiseen 

liittyvät erityispiirteet ja katsoo näin ollen, 

että niiden olisi säilyttävä riippumattomina 

strategisten ja poliittisten näkökohtien 

vuoksi; 

121. arvostaa unionin sitoutumista 

esimerkiksi ihmisoikeuksiin, demokratiaan 

ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja 

arvostaa myös nykyisten välineiden 

erilaisia tavoitteita ja päämääriä sekä 

näiden välineiden poliittista ja strategista 

arvoa; korostaa, että uudistus ei saisi 

vesittää minkään välineen poliittisia 

tavoitteita; ymmärtää ENI:n, IPA II:n, 

IcSP:n ja EIDHR:n tavoitteisiin ja 

toteuttamiseen liittyvät erityispiirteet ja 

katsoo näin ollen, että niiden olisi 

säilyttävä riippumattomina strategisten ja 

poliittisten näkökohtien vuoksi; 

Or. en 

 

 


